
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: Промени в Общинска транспортна схема на община Чирпан 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

В деловодството на Община Чирпан е заведено предложение от ЕТ „Иван Пройков” 

– превозвачът, обслужващ общинската транспортна схема, който предлага актуализация 

на маршрутните разписания Чирпан – Воловарово – Държава – Гита – Осларка и Чирпан 

– Рупките – Спасово – Изворово – Средно градище, които са изготвени и утвърдени 

съответно през 2012 г. и 2006 г. и времетраенето им не отговаря на действителното 

време за извършването им. Също така се предлага да се добави село Златна ливада към 

маршрута на линията Чирпан – Зетьово – Златна ливада – Целина – Ценово, тъй като 

вече е прекратена дейността на маршрута Димитровград – Чирпан, който осъществяваше 

връзките на селото с Чирпан. 

 

Съгласно изискванията на чл.8, ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози 

на пътници с автобуси промени в общинските транспортни схеми се извършват по 

предложение на комисията по ал. 2 и се утвърждават от съответните общински съвети. В 

състава на комисията се включват специалисти от общината, представители на: 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", областните пътни управления и 

браншовите организации.  

 

Със своя заповед № РД-09-140/14.03.2022 г. Кметът на Община Чирпан е назначил 

комисия, отговаряща на изискванията на чл.8, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 

г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, която е провела свое заседание на 

04.04.2022 г., на което разгледа разработените проекти за промени на общинската 

транспортна схема и реши да предложи на Общински съвет – Чирпан за утвърждаване 

следните промени в общинската транспортна схема, както следва: 

 

1. Маршрутно разписание: Чирпан – Воловарово - Държава – Гита - Осларка, с 

начален час 7:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно, КОМИСИЯТА  предлага: да 

отпадне спирка с. Осларка и да се промени началният час на тръгване на 7:15 ч. Общата 

дължина на маршрута става 19 км. 

2. Маршрутно разписание: Чирпан – Воловарово - Държава – Гита - Осларка, с 

начален час 13:30 ч., изпълнявана в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък, 

КОМИСИЯТА  предлага: да отпадне спирка с. Осларка и да се промени началният час на 

тръгване на 13:00 ч. Общата дължина на маршрута става 19 км. 
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3. Маршрутно разписание: Чирпан – Воловарово - Държава – Гита, с начален час 

17:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно, КОМИСИЯТА  предлага:  да се промени 

началният час на тръгване на 16:30 ч.  

4. Маршрутно разписание: Чирпан – Рупките - Спасово – Изворово – Средно 

градище, с начален час 06:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно в работни дни, 

КОМИСИЯТА  предлага: да се промени часът на пристигане в с. Средно Градище на 

06:31 ч. и часът на пристигане в гр. Чирпан на 07:00 ч. 

5. Маршрутно разписание: Чирпан – Рупките - Спасово – Изворово – Средно 

градище, с начален час 14:00 ч., изпълнявана в петък, събота и неделя, КОМИСИЯТА  

предлага: да се промени часът на пристигане в с. Средно Градище на 14:31 ч. и часът на 

пристигане в гр. Чирпан на 15:00 ч. 

6. Маршрутно разписание: Чирпан – Рупките - Спасово – Изворово – Средно 

градище, с начален час 17:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно, КОМИСИЯТА  

предлага: да се промени часът на пристигане в с. Средно Градище на 17:31 ч. и часът на 

пристигане в гр. Чирпан на 18:00 ч. 

7. Маршрутно разписание: Чирпан – Зетьово – Златна ливада  – Целина – Ценово, с 

начален час 17:10 ч., изпълнявана в работни дни, целогодишно, КОМИСИЯТА  

предлага: да се добави АС Златна ливада с час на пристигане 17:35 ч.. Променя се часът 

на пристигане в с. Целина на 17:46 ч., в с. Ценово на 17:55 ч. и гр. Чирпан 18:06 ч. 

              

  

Предвид горе изложеното предлагам на вашето внимание следния   

 

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 8, ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси Общински съвет – Чирпан реши да се утвърдят следните новите 

маршрутни разписания, както следва:  

 

 Маршрутно разписание: Чирпан – Воловарово - Държава – Гита - Осларка, с 

начален час 7:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно,  отпада спирка с. 

Осларка и се променя началният час на тръгване на 7:15 ч. Общата дължина на 

маршрута става 19 км. 

 Маршрутно разписание: Чирпан – Воловарово - Държава – Гита - Осларка, с 

начален час 13:30 ч., изпълнявана в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и 

петък, отпада спирка с. Осларка и се променя началният час на тръгване на 

13:00 ч. Общата дължина на маршрута става 19 км. 

 Маршрутно разписание: Чирпан – Воловарово - Държава – Гита, с начален час 

17:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно, се променя началният час на 

тръгване на 16:30 ч.  

 Маршрутно разписание: Чирпан – Рупките - Спасово – Изворово – Средно 

градище, с начален час 06:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно в 

работни дни,  се променя часът на пристигане в с. Средно Градище на 06:31 ч. 

и часът на пристигане в гр. Чирпан на 07:00 ч. 



 

 Маршрутно разписание: Чирпан – Рупките - Спасово – Изворово – Средно 

градище, с начален час 14:00 ч., изпълнявана в петък, събота и неделя, се 

променя часът на пристигане в с. Средно Градище на 14:31 ч. и часът на 

пристигане в гр. Чирпан на 15:00 ч. 

 Маршрутно разписание: Чирпан – Рупките - Спасово – Изворово – Средно 

градище, с начален час 17:00 ч., изпълнявана ежедневно, целогодишно, се 

променя часът на пристигане в с. Средно Градище на 17:31 ч. и часът на 

пристигане в гр. Чирпан на 18:00 ч. 

 Маршрутно разписание: Чирпан – Зетьово – Златна ливада  – Целина – 

Ценово, с начален час 17:10 ч., изпълнявана в работни дни, целогодишно, 

КОМИСИЯТА  предлага: да се добави АС Златна ливада с час на пристигане 

17:35 ч.. Променя се часът на пристигане в с. Целина на 17:46 ч., в с. Ценово 

на 17:55 ч. и гр. Чирпан 18:06 ч. 

 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят 

особено важни обществени интереси. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  ……………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………….. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


